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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan pengaruh yang diberikan 

sebesar 23,8%, sedangkan 76,2% sisanya merupakan pengaruh dari faktor lain 

yang tidak diteliti. 

2. Time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor 

pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan pengaruh yang 

diberikan sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% sisanya merupakan pengaruh dari 

faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Variabel independensi mampu meningkatkan pengaruh secara signifikan dari 

Time budget pressure terhadap kualitas audit dengan besar pengaruh langsung 

dari time budget pressure terhadap kualitas audit sebesar 9,7%, sedangkan 

pengaruh tidak langsung melalui independensi sebesar 17,6% atau dengan 

kata lain variabel independensi berfungsi sebagai variabel intervening. 
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5.1.2 Keterbatasan 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survey melalui 

kuesioner memiliki kelemahan yaitu terdapat responden yang tidak menjawab 

pertanyaan dengan serius. 

2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya melibatkan auditor 

yang bekerja di BPK perwakilan provinsi Jawa Barat saja. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan responden dari BPK lainnya, 

agar dapat mengetahui dan membuktikan seberapa besar time budget pressure 

berpengaruh terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel 

intervening.  

5.2 Saran  

Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan,  oleh  karena  itu 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  memperluas  sampel  penelitian  

dengan menambah  obyek  penelitian serta menambah varuabel lain dalam 

penelitian selanjutnya karena masih banyak faktor-faktor dari variabel lain 

yang dapat mempengaruhi variabel Y. 
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2. Untuk BPK RI baik yang menjadi sampel dalam penelitian ini maupun yang 

tidak termasuk ke dalam sampel penelitian ini perlu memperhatikan dan 

memperbaiki kinerjanya dalam proses audit. Meskipun dengan adanya time 

budget pressure, auditor harus tetap menjalankan proses audit sesuai dengan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan prosedur audit sehingga 

meskipun dibawah tekanan, auditor BPK tetap mampu menghasilkan kualitas 

audit yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 


